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ДАЙДЖЕСТ #17
ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ              

XVII СЪЕЗІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СӘУЛЕТШІЛЕР 
ОДАҒЫНЫҢ XVII СЪЕЗІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
2022 жылғы 3 наурызда Алматы қаласында Қазақстан
Республикасы Сәулетшілер одағының XVII Съезі өтті.
Съезге Қазақстанның барлық қалалары мен
өңірлерінен бастапқы ұйымдар мен жобалау
компанияларының делегаттары қатысты.
Съезд делегаттары мен қонақтарының жалпы саны
150-ден астам адам болды.

ҚР СО президентінің міндетін уақытша атқарушы Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлы алғысөзін Съезд делегаттары мен қонақтарына ілтипат
білдіру сөзімен бастады. Іс-шара ашылғаннан кейін Съезд төралқасының құрамы, сондай-ақ мандаттық және есеп комиссияларының
құрамы сайланды. Съезд делегаттары мен қонақтары соңғы бес жыл ішінде өмірден өткен Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының
мүшелерін бір минут үнсіздікпен еске алды, олардың есімдерін Съезд төрағасы жария етті.
Мандаттық комиссияның төрағасы А. К. Төребековтің хабарлауы бойынша, Съезге 90 делегат қатысты (мәлімделгендері 113), оның ішінде 7
делегат сенімхат бойынша дауыс беру құқығын берді. Бұл делегаттардың жалпы санының 79,6% құрады (кворум қамтамасыз етілді),
осылайша Съезд заңды деп танылды. Съезд делегаттары барлық дауыс беруді ашық түрде өткізу туралы шешім қабылдады.

СЪЕЗДІҢ АШЫЛУЫ

ҚР СО ПРЕЗИДЕНТІНІҢ МІНДЕТІН УАҚЫТША АТҚАРУШЫ  
МЕН ҚР СО ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
БАЯНДАМАЛАРЫ
Съезд ашылғаннан кейін делегаттар мен қонақтар:
1. Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы президентінің
міндетін уақытша атқарушы Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлының
Одақтың 2012 жылғы 27 маусымнан бастап 2022 жылғы 2 наурызға
дейінгі есептік кезеңдегі қызметінің нәтижелері туралы
баяндамасын;
2. ҚР Сәулетшілер одағының тексеру комиссиясының төрағасы
Төлеутай Ахметжанұлы Жарылғанов дайындаған 2012 жылғы 27
маусымнан бастап 2022 жылғы 22 ақпанға дейінгі есептік кезеңдегі
ҚР Сәулетшілер одағының қаржы-шаруашылық қызметі туралы
есебін тыңдады.

ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТТЕР, ҚР СО БАСҚАРМА 
МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ
ҚР СО жаңа президенті болып Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы
сайланды.
ҚР СО бірінші вице-президенттері болып

- Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлы
- Садырбаев Ғабит Сұлтанғалиұлы сайланды.

Басқарма құрамына ҚР СО президенті, вице-президенттер, сондай-
ақ өңірлік және облыстық филиалдардың төрағалары, комиссия
төрағалары кірді:
1. Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы (ҚР СО Президенті)
2. Тәтіғұлов Айдар Әбдісағитұлы (ҚР СО бірінші вице-президенті)
3. Садырбаев Ғабит Сұлтанғалиұлы (ҚР СО бірінші вице-президенті,

Қалалар мен облыстардың бас сәулетшілері мен қала құрылысы
кеңестерінің мәртебесі жөніндегі комиссияның төрағасы)

4. Мұсылманбеков Болат Аманжолұлы (Алматы қаласы бойынша               
вице-президент)

5. Рустамбеков Серік Исаұлы (Нұр-Сұлтан қаласы бойынша              
вице-президент)

6. Мамырбаев Асқар Смайылұлы (Шымкент қаласы бойынша                        
вице-президент)

7. Юрашевич Николай Николаевич (Орталық өңір бойынша                    
вице-президент)

8. Қасенов Талғат Қабиденұлы (Батыс өңір бойынша вице-президент)
9. Нұразханов Ержан Болатұлы (Оңтүстік өңір бойынша                       

вице-президент)
10. Нұржанов Даркен Нұржанұлы (Жетісу өңірі бойынша                       

вице-президент)
11. Трашков Глеб Юрьевич (Солтүстік-шығыс өңір бойынша                            

вице-президент)
12. Марамов Бурабай Марамұлы (Ақмола филиалының төрағасы)
13. Әжғалиев Әубәкір Ғұсманұлы (Ақтөбе облысы филиалының

төрағасы)
14. Баулықов Қаби Байәділұлы (Талдықорған қаласы филиалының

төрағасы)
15. Бодаубеков Рүстем Нәметжанұлы (Жамбыл облысы филиалының

төрағасы)                                          
16. Сәрсенғалиева Майра Ғұмарқызы (БҚО филиалының төрайымы)
17. Дәуітбергенов Сабыржан Фазылжанұлы («Қарағанды облыстық

ұйымы» ҚБ төрағасы)
18. Мухин Петр Владимирович (Қостанай қаласы өкілдігінің директоры)
19. Абакумов Юрий Борисович (Павлодар қаласы өкілдігінің директоры)
20. Молжігітова София Зейнелғабиқызы (ШҚО филиалының төрайымы)
21. Жүсіпов Еркін Наурызбайұлы (Түркістан облысы филиалының

төрағасы)
22. Ибраимов Еркін Арапұлы (Қызылорда облысы филиалының

төрағасы)
23. Баймұрзаев Орысбай Жұбайұлы (Ақсақалдар кеңесінің төрағасы)
24. Ералиев Тоқтар Ералыұлы (Ақсақалдар кеңесі төрағасының

орынбасары)
25. Ережепов Бірлік Бекмырзаұлы (Сәулеттік лицензиялау жөніндегі

комиссияның төрағасы)
26. Әбдірасылова Гүлнар Сейдахметқызы (Сәулет білімі жөніндегі

комиссияның төрағасы)
27. Мәметов Әркенжан Ахметжанұлы (Қала құрылысы жөніндегі

комиссияның төрағасы)
28. Федянин Антон Васильевич (Сәулет байқаулары және жас

сәулетшілермен жұмыс жөніндегі комиссияның төрағасы)
29. Айтiлеу Жанат Абдыхалықұлы (Сәулет ескерткіштері мен сәулет

мұрасын қорғау жөніндегі комиссияның төрағасы)
30. Фазылов Сайран Ахметжанұлы (Кәсіби әдеп жөніндегі комиссияның

төрағасы)
31. Чиканаев Аманжол Шаймерденұлы (Авторлық құқық жөніндегі

комиссияның төрағасы)
32. Мусин Серікпай Бекбергенұлы (ҚР СО жаңа мүшелерді қабылдау

бойынша комиссия төрағасы)
33. Кұспанғалиев Болат Орайханұлы (Халықаралық сәулет

академиясының Қазақстандық орталығының төрағасы)
34. Сидоров Владимир Иванович (Тексеру комиссиясының төрағасы)
Сондай-ақ делегаттар Қазақстан сәулет өнерінің дамуына елеулі үлес
қосқан құрметті және еңбек сіңірген сәулетшілерден тұратын
ақсақалдар кеңесінің құрамына дауыс берді.

Түстен кейін Съезд делегаттары мен қонақтары қысқа баяндама
жасауға мүмкіндік алды. Сөз сөйлегендер арасында сәулет
саласындағы тәжірибелі және танымал мамандар (С. Ж. Нарынов,
А. Ж. Әбілов, А. И. Коржемпо, Г. С. Әбдірасылова, Ш. З. Юсупов, А.
Т. Шапанов, Е. К. Сақыпов, Л. Т. Чендыбаева, Ж. З. Айнабеков,
Р. С. Гильманов), сондай-ақ жас сәулетшілер (А. С. Ақбай,
А. В. Федянин, С. Е. Юманкова, А. А. Кикоть) болды.

СЪЕЗД ДЕЛЕГАТТАРЫ МЕН ҚОНАҚТАРЫНЫҢ СӨЗ СӨЙЛЕУІ

Съезд соңында Серік Исаұлы Рустамбеков сөз сөйлеп, делегаттарды
ҚР СО XVII Съезінің қарарымен таныстырды. Делегаттар Съездің
қарарын қабылдау үшін бірауыздан дауыс берді.
ҚР СО Жарғысына сәйкес Съезден кейін бірден «Қазақстан
Республикасының Сәулетшілер одағы» Республикалық қоғамдық
бірлестігі басқармасының бірінші (I) Пленумы болып өтті.
Пленумның күн тәртібі аясында алдағы жұмыс жоспарлары
талқыланды.

ҚР Сәулетшілер одағы президентінің міндетін
уақытша атқарушы А. Ә. Тәтіғұлов өз
баяндамасында Одақты А. И. Рүстембеков
басқарған (2020 жылға дейін) кезеңдегі
жұмысы туралы, сондай-ақ Одақтың қандай
жұмыстар жүргізгені және 2020 жылғы
қыркүйек пен 2022 жылғы наурыз
аралығындағы кезеңде қандай бастамалар
болғаны туралы егжей-тегжейлі айтып берді.
Т. А. Жарылғанов ҚР СО қаржы-шаруашылық
қызметі бойынша есеп берді. Төлеутай
Ахметжанұлы өз баяндамасында жыл сайынғы
жарналар мен Одақ мүшелерінің жарналарды
уақтылы төлеу мәселесіне назар аударды.
Одақтың өңірлік және облыстық
филиалдарының қызметі жөнінде сын
айтылды.
Сөз сөйлеу аяқталғаннан кейін Съезд
делегаттары ашық дауыс беру жолымен есептік
баяндаманы және ҚР Сәулетшілер одағының
қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті

А. В. Федянин

С. Ж. НарыновА. С. Ақбай А. Ж. Әбілов

Ж. З. Айнабеков Л. Т. Чендыбаева

С.И. Рүстамбеков

Е. К. Сақыпов

АНОНС
Халықаралық сәулетшілер одағы - UIA 2022 халықаралық форумы 2022 жылғы 18-20 мамыр аралығында Испанияның Мадрид
қаласында өтеді. Форумның тақырыбы «Қолжетімді тұрғын үйді дамыту – кедергілерді жою».

Іс-шараға проблемаларды анықтау және озық тәжірибені зерделеу, сондай-ақ ұзақ мерзімді іс-қимыл жоспарын әзірлеу арқылы қолжетімді тұрғын үй
міндеттерін шешу үшін халықаралық сарапшылар шақырылады. Climattrade сандық платформасымен бірлесе отырып, форум CO2 шығарындыларын өтеу
арқылы көміртектен бейтарап болуға уәде береді. Негізгі тақырып бойынша талдау сессиялары түске дейін өтеді. Түстен кейін әлеуметтік, экономикалық
және экологиялық тұрақтылыққа арналып, кешенді шолу жасалған кездесулер өткізіледі.
Форум аралас форматта өтеді (тікелей қатысу және онлайн-трансляция). 21 наурызға дейін тіркелгендер үшін тікелей қатысу құны 100 € болады,
ал 21 наурыздан кейін тіркелгендерге қатысу құны 300 €-ны құрайды. Онлайн қатысу құны 25 €.
Форум туралы толығырақ мына сілтеме бойынша білуге болады.
Форумға сілтеме бойынша тіркелуге болады.

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ЖАҢА ПРЕЗИДЕНТІ ТУРАЛЫ
2022 жылғы 3 наурызда ҚР Сәулетшілер одағының XVII Съезі
кезінде ҚР СО жаңа президенті сайланды. Ол - Халықаралық
сәулет академиясының профессоры, «Құрмет» және
«Парасат» ордендерінің иегері Сұлтанғали Серік
Сұлтанғалиұлы.
Серік Сұлтанғалиұлы өзінің еңбек жолын 1977 жылы
«Қазгорстройпроект» МГПИ-де сәулетші ретінде бастады.
Ең маңызды орындалған жобалардың қатарында Абай
атындағы Мемлекеттік академиялық опера және балет
театры, Лермонтов атындағы орыс драма театры, Ә. Дінішев атындағы театр
мен вокал академиясының жобасы, Мирас және Бөбек мектептері, Қазақ
гуманитарлық заң университеті және т. б. бар. 2005 жылдан 2015 жылға дейін
«ҚазТрансГаз» АҚ Бас директоры және Директорлар кеңесінің төрағасы
лауазымдарын атқарды. 2017 жылы «Archi Life» құрылыс компаниясының
негізін қалады.
Серік Сұлтанғалиұлы - Қазақстан Республикасының Құрметті құрылысшысы
және Түркістан қаласының, Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарының
Құрметті азаматы.
Делегаттар алдында сөз сөйлеген С. С. Сұлтанғали ҚР Сәулетшілер Одағын
дамыту туралы өз пайымын ұсынды. Ол сәулет қызметіне қатысты ҚР
заңдарына қажетті өзгерістер енгізуді, Қазақстан сәулетшілерін біріктіруді және
Алматы қаласында алдағы бір жарым жыл ішінде сәулетшілер үйін құруды
басты міндеттер деп біледі.

Съезд жұмысы кезінде ҚР Сәулетшілер одағы қызметінің есептік
кезеңдегі нәтижелері ұсынылды. Бірінші бөлімде ҚР СО президентінің
міндетін уақытша атқарушы А. Ә. Тәтіғұлов пен Тексеру комиссиясының
төрағасы Т. А. Жарылғановтың баяндамалары тыңдалды, ұйымдастыру
мәселелері талқыланды және Одақтың басқарушы органдарын сайлау
және Одақтың жаңа Жарғысын қабылдау сияқты Одақ қызметі бойынша
шешімдер қабылданды. Съезд жұмысының екінші бөлімінде Съезд
қатысушылары делегаттар мен қонақтар алдында Қазақстан
Республикасындағы сәулетшілердің кәсіби қызметінің өзекті мәселелері
бойынша және ҚР Сәулетшілер одағының қызметін дамыту және
жақсарту жөнінде ұсыныстар жасау мүмкіндігіне ие болды.
XVII Съезд нәтижесінің ресми құжаты – Съезд Қарары Қазақстан
Республикасының барлық мүдделі үкіметтік және ведомстволық
ұйымдарына жіберілетін болады.

бекітуге дауыс берді.
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